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ผจญภัยในบราซิล จับมือกับพันธมิตรใหม
เบรฟโดนแวรวูลฟเลนงานจนเจ็บสาหัส โคลดไปตามหาเสื้อเกราะวิเศษมาชวย
ชีวิตเขาไวไดทัน แตเมื่อฟนขึ้นมาเบรฟกลับเปลี่ยนไปเปนคนละคน เขาเลือกที่จะยอม
แพสปารกสปริต!
เบรฟและพรรคพวกออกเดินทางไปรีโอเดจาเนโรเพื่อตามหาสปารกสปริต และ
เมื่อคูปรับทั้งสองไดเผชิญหนากัน เหตุการณไมคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อลูนารราชินีแหง
โลกมารปรากฏตัวพรอมแผนรายบางอยาง จนทําใหเบรฟและสปารกสปริตตัดสินใจ
อยางคาดไมถึง เบรฟจะเลือกยอมแพหรือสูตอ ใครกันที่จะมาชวยเขา ตองมาลุนกัน
คุกกี้รัน เลม 18 ผจญภัยในรีโอเดจาเนโร บอกเลาความรูสนุก ๆ เกี่ยวกับ
เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรู
ตาง ๆ พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไป
กับเหลาคุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรูโ ดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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เพื่อนใหมใน
รีโอเดจาเนโร
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ราง
มนุษย

런던
เจ า ชายแห ง คิ ง ดอมคุ ก กี้ ที่ ถู ก แย ง ชิ ง
บัลลังก เขาออกผจญภัยไปกับพิสตาชิโอ
ที่กลายเปนเด็กนอย ภูตนอยเฟย นัก
แปรธาตุกาํ มะลอบับเบิล นักรบเวทมนตร
ชู รวมถึงโคลดทสี่ ญ
ู เสียความทรงจําและ
เปนสปายใหสปารกสปรติ

ราง

มนุษย
런던

นักเวทพเนจรเพื่อนสนิทของเบรฟ เธอ
ถูกสปารกสปรติ ลบความทรงจําและแฝง
ตัวเปนสปายในกลมุ ของเบรฟ แตเพราะ
ประทับใจความสนิทสนมกันของทุกคน
โคลดจึงกลายเปนสมาชิกกลุมไปโดย
ไมรตู วั
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ภูตนอยนารัก
ผูชื่นชอบอาหารอรอย
ถึงจะขี้โมโหไปบาง
แตนิสัยจริง ๆ ออนโยนมาก
런던

คุกกี้กิ๊กกอก
ไมเอาไหน แตก็เปน
ตัวชวยที่ยอดเยี่ยม
ในยามคับขัน
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ราชินีที่สํานึกผิ런던
ดกับการหักหลังเบรฟ ทําให
สปารกสปริตโกรธและสาปเธอเปนเด็กนอย
พิสตาชิโอมีฝมือการตอสูที่ยอดเยี่ยม

런던
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ทายาทแหงมังกรแดง
ที่แยงราชบัลลังกและ
ทําทุกวิธีเพื่อกําจัดเบรฟ
เขาหลงรักพิสตาชิโอ
และมีความสุข
던런
เมื่อไดอยูกับเธอ
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คุกกี้หมาปา
ที่ดุรายและ
มีกําลังมาก
เขาถูกมังกรแดง
런던
ผนึกไว
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นักรบเวทมนตร
คนสุดทายของ
คิงดอมคุกกี้
런던
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ราชินีของ
โลกปศาจ
เธอยื่นขอเสนอ
สุดอันตรายใหเบรฟ
และสปารกสปริต
런던
แต
ถกู ปฏิเสธจากทัง้ คู
จึงคิดแผนการลับใหม

นองหมาทาทางออนแอทีค่ อย
ติดตามแวรวูลฟ จริง ๆ แลวมี
ความสามารถพิเศษซอนอยู

สปารกสปรติ ช런던
วยเหลือพิสตาชิโอทีถ่ กู ปศาจโครงกระดูกจับตัวไป ทัง้ คูพ กั อยูด ว ยกัน
ที่ฟนแลนดอยางมีความสุข เมื่อเบรฟและเพื่อนรูขาวจึงรีบตามไปหา เขาเผชิญ
หนากับสปารกสปริตแตตองแกลงทําเปนเพื่อนสนิทเพื่อไมใหพิสตาชิโอเสียใจ
สปารกสปริตปลดผนึกแวรวูลฟที่ถูกขังอยูในปาลึกและสั่งใหไปกําจัดเบรฟ เบรฟ
สูไมไหวจึงไดรับบาดเจ็บสาหัส...

ÊÒÃºÑÞ
ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 »Ø¡»ØÂ ÍÂ‹ÒàÊÕÂÁÒÃÂÒ·

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 ·ÒÊ¼ÙŒ·Ã§à¡ÕÂÃµÔ

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 àÃÒáÂ¡·Ò§¡Ñ¹µÃ§¹Õé

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 ¼ÙŒÁÒ¡Ñº½˜¹ÃŒÒÂ

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 ¨§µ×è¹à¶Ô´ ¹Ñ¡ÃºªØ´à¡ÃÒÐ!

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ

 ¨ÑºÁ×Í¡ÑºÈÑµÃÙ

7

31
57

81
135

109

런던

ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ 01
Rio de Janeiro

»Ø¡»ØÂ ÍÂ‹ÒàÊÕÂÁÒÃÂÒ·

àÊ¹‹ËáË‹§ÃÕâÍà´¨Òà¹âÃ ยอดเขากอรโกวาดูเปนยอดเขาสูง ถามองลงมาจากยอดจะเห็นเมืองรีโอเดจาเนโร
ไดทั้งเมือง ยอดเขานี้เปนที่ตั้งของรูปปนพระเยซูคริสต ซึ่งเปนสัญลักษณของ
เมืองและไดรบั ยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรยของโลก

อุทยานแหงชาตินุกซิโอ เฮลซิงกิ
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ทําไมยังไมฟนอีก
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ยัยจืดนีห่ มดแรงสลบไปเอง
ฉันไมไดทําอะไรเลย

แวรวูลฟมานี่
เจามังกรบามา
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รีโอเดจาเนโรเปนเมืองหลวงของประเทศบราซิล
(เฉลยอยูหนา 15)
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